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2. CVIČENÍ  14.5. – 3.6.1970  JAROMĚŘICE – JOSEFOV .  

Ve čtvrtek 14. května 1970 jsem nastoupil na své druhé vojenské cvičení ke 254. 
protiletadlovému pluku do Městských kasáren v 160 km vzdálené dvanáctitisícové 

východočeské Jaroměři, ke které přináleží i historické pevnostní město Josefov. 

 

Pevnostní město Josefov založil císař Josef II. Podle plánů francouzského inženýra Duhamel de Querlonde 
vyrostla v letech 1780 – 1787 nad soutokem řek Labe a Metuje pevnost, která je vrcholným dílem 
evropského fortifikačního stavitelství. Zbrojnici, nemocnici, velitelství, kasárna a jiné vojenské budovy 
doplnily v následujících letech civilní domy, stavěné dle přísného regulačního plánu. Město sevřené uvnitř 
mohutných hradeb tak získalo neopakovatelný vzhled a charakter. Dominantou náměstí je empírový kostel z 
let 1805 – 1811. Turistickou atrakcí jsou podzemní chodby, které byly významnou součástí obranného 

systému pevnost, kterých je v pevnosti Josefov celkem cca 70 km.                                                              
Pevnostní město Josefov je od roku 1948 součástí východočeského města Jaroměř.  

  

V roce 1970 byla v Josefově umístěna sovětská vojenská posádka, která využívala           
i zdejší vojenskou nemocnici, kde dříve pracovala jako zdravotní sestra zpěvačka Naďa 

Urbánková, což nám místní obyvatelé často připomínali.                                                                                                   
Se sovětskými vojáky a jejich technikou jsme se velmi často setkávali ve městě i na 

venkovních cvičištích. Před hospodami ve městě tehdy také často postávali u aut ruští 
vojáci, čekající na důstojníky, kteří byli uvnitř.                                                                          

Přítomnost sovětské posádky ovlivňovala v té době značně i výcvik a kázeň českých 
vojáků. Městem neustále procházela vojenská pořádková hlídka „lítačka“ a velitelé nás 
proto jen velmi neradi pouštěli na vycházky, a i do hospody „U kulaté báby“, stojící hned 

vedle kasáren, jsme se dostali jen velmi zřídka. Dovolili nám ale vzít si v neděli na 
světnici pivo a dokonce jsme si k tomu mohli vypůjčit z kanceláře velitele roty piano, na 

které někteří naši záložáci uměli dobře hrát.  

Protože jsme v Josefově vycházky téměř vůbec nedostávali, bavili se někteří kluci 
poněkud cynicky tím, že postávali u nízkého plotu kasáren a oslovovali ženy, které šly po 

vedlejším chodníku: „paní, prosím vás, můžete mi poradit, kde by si tady mohl slušný 
člověk pěkně zamrdat?“ Když ale jednou takto oslovili i manželku vysokého armádního 
důstojníka, tato zábava nám byla striktně zakázána.  

Na cvičení jsme byli ubytováni v přízemí jedné budovy v rozsáhlém areálu Městských 

kasáren, kde jsme také vykonávali dozorčí a strážní službu. 
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 Při střežení areálu kasáren tam musel jeden strážný stále chodit po prázdné ploše 

autoparku z jednoho místa do druhého. Když jsme se ptali, proč musí chodit uprostřed 

střežených kasáren další strážný, bylo nám odpovězeno, že tam kdysi stála auta s 

naloženou municí, která se musela hlídat. Na další otázku, proč tam ale musí stráž stále 

ještě být, když ta auta už dávno odjela, nám bylo se zvláštní vojenskou logikou 

vysvětleno, že tam ta stráž zůstává pro případ, kdyby ta auta zase někdy přijela.  

Městská kasárna, která jsou v současné době v postupné likvidaci.    

                                                                                               
V přízemí této budovy jsme byli ubytováni                                                           

 

Na světnici nás bylo ubytováno asi dvacet a hodně záložáků bylo z Brna a okolí. 

Vzpomínám na jednoho hubeného brněnského trampa z okolí Šmelcovny a Bílého potoka, 

kterého jsem později už v civilu občas v Brně potkával. Pod nosem nosil mohutný knír             

a hodně nás bavil svými sexuálními zážitky, které se přímo hemžily filckami a také svojí 

autobusovou průkazkou, kde měl jako název svého přechodného pobytu foneticky 

napsáno: „HAVLÍČKŮJ BROD.“  

Na cvičení byl také Mirek Vinš z Maršova. Byl poněkud podivínský a tak byl často terčem 

nejrůznějších legrácek. Jednou jsem ale na to doplatil i já. Naplnili jsme vodou 

preservativ a dali mu ho do vyhrabaného dolíku ve slamníku postele. Když si potom 

Mirek večer lehl, preservativ praskl a on měl celý zadek ve vodě.                               

Spal ale na posteli nade mnou a tak voda z nasáklého slamníku kapala skoro po celou 

noc i na mě.                                                                                                      

Vzpomínám také na jednoho staršího a dost „vyčůraného“ záložáka, který stále na něco 

remcal. Byl malý a celý jakoby připosražený a nikdo ho tam neměl moc rád. Když se 

proto jednou večer vrátil opilý z vycházky a po ulehnutí začal hned velmi hlasitě chrápat, 

vynesli jsme ho i s postelí na záchod. Neprobudil se, i když jsme ho přitom ve dveřích 

různě naklápěli.                                                                                                                 

Kromě obvyklého smradu byla na záchodě dost velká zima a průvan, protože tam měli 

lakýrníci vysazená okna i dveře. Když se proto později v noci probudil, šel hledat někoho, 

kdo by mu s postelí pomohl zpátky. Nikomu se ale nechtělo a tak když jsme chodili ráno 

na záchod, ještě tam ležel, celý zachumlaný pod dekou, z níž mu vyčuhoval jen vršek 

jeho holé hlavy.                                                                                                  
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Ani s hygienou to nebylo v kasárnách nijak slavné, protože jsme na ubikaci měli k 

dispozici pouze jeden sprchový box a tak když jsem se chtěl osprchovat, musel jsem 

vstávat hodně brzy ráno před budíčkem, dokud ještě nějaká teplá voda v elektricky 

ohřívaném bojleru byla.  

V době, kdy ostatní záložáci měli svůj dělostřelecký výcvik, jsem chodil dělat inventuru 

proviantního materiálu do Čtvercových kasáren v Josefově, kde bylo i posádkové 

velitelství. Čtvercová kasárna byla budova původních Jezdeckých, později pak 

Dělostřeleckých kasáren. Název “čtvercová” byl ale poněkud zavádějící, protože budova 

čtvercový půdorys vůbec neměla. Nebyl to dokonce ani obdélník, neboť žádné dvě strany 

budovy nesvíraly ani pravý úhel.  

Čtvercová kasárna 

 

Uzavřené nádvoří Čtvercových kasáren působilo velmi depresivním dojmem, což mělo 

bezpochyby vliv i na psychiku zdejších vojáků, protože jen v době mého cvičení se tam 

dva vojáci základní služby zastřelili.                                                                                                                                                                               

Jeden z nich se přitom zastřelil na strážnici ve vojenském vězení, kde si odbýval svůj 

kázeňský trest. Jeho kamarád, strážný, ho tehdy pustil z vězeňské cely k sobě na 

strážnici, a když se potom na chvíli vzdálil, vzal si voják jeho samopal a střelil se do 

hlavy. Další vojáci nám potom vyprávěli, jak museli umývat jeho krev a mozek 

rozstříknutý na stěnách a stropu místnosti.  

 

Při svých pěších cestách do Čtvercových kasáren 

jsem si mohl, občas prohlédnout i město a pevnost 

Josefov, která byla postavena v letech 1780 až 

1787 z podnětu císaře Josefa II a měla sloužit k 

ochraně zemských hranic proti výbojnému Prusku.  
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Vnější část pevnosti lemovaly mohutné bastionové hradby, tvořené nasypanou zeminou a 

obezděné zdí. Účinnost hradeb podporoval zátopový systém vodních příkopů a zdymadel, 

který využíval přítomnosti řek Metuje a Úpy na severní straně pevnosti. Hradební obranu 

podporovalo také pevnostní dělostřelectvo a zejména navazující rozsáhlý podzemní 

obranný systém, který umožňoval okolí pevnosti kompletně zaminovat. Podzemní chodby 

měřily cca 70 km.                                                                                                                  

Chodil jsem i do některých podzemních místností pevnosti, kde měla armáda ve stovkách 

dvacetilitrových kanystrů skladovány zásoby pohonných hmot. 

 

 

 

Městskou část Josefova tvořila pravoúhlá uliční síť s domovní zástavbou, tvořenou 

převážně bývalými kasárnami a domy pro důstojníky v klasicistním nebo empírovém 

stylu. Uprostřed pevnostního města je náměstí s dominantním posádkovým 

kostelem  Nanebevstoupení Páně z let 1805-11, jehož 60 m vysoká věž je viditelná z 

širokého okolí.  

                                            Letecký pohled na pevnostní město Josefov 

 

http://nachodsky.denik.cz/zpravy_region/lide-mohou-nahlednout-do-ctvercovych-kasaren-v-josefove-20150605.html
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Na vojenské střelnici u Nového Plesu jsme měli také ostré střelby ze samopalu. Stříleli 

jsme vleže tři rány do 50 m vzdáleného terče. Když jsem tehdy odstřílel, šli jsme se 

s velitelem střelby podívat na terč. Když velitel při cestě k terči neviděl na jeho ploše 

žádné obvyklé průstřely, řekl mi, že tam asi nic nebude. Když jsme ale došli až k terči                

a on uviděl všechny tři dírky po kulkách srovnané vedle sebe v černé desítce, nevěděl 

v první chvíli jak reagovat. Dostal jsem potom pochvalu, protože lépe tehdy už nikdo 

nenastřílel. 

Dlouho jsem také nemohl zapomenout na svoji službu na posádkovém velitelství, když 

jsem dělal spojku jednomu majorovi. Strávil jsem celých 24 hodin v malé místnosti bez 

oken, kde jsem v noci nemohl vůbec spát, protože chrápání majora ve vedlejší místnosti 

by značně přehlušilo i trouby z Jericha. 

V průběhu cvičení museli také všichni vojáci a i někteří záložáci odjet do výcvikového 

prostoru mimo kasárna. Záložáci museli tehdy vyjet dříve než ostatní a na všech 

křižovatkách řídit jako regulovčíci kolonu aut. Ve výcvikovém prostoru potom museli pro 

všechny postavit stany a v noci celý tábor hlídat.  

Když se zase vrátili do kasáren, dostali za odměnu krátké opušťáky. Protože ale v čase 

stanoveného odchodu neměli na cestu domů žádné dopravní spojení, odešli z kasáren      

o několik hodin později a o tutéž dobu se potom později vrátili. Protože tím ale porušili 

vojenskou kázeň, byli nahlášeni k potrestání veliteli útvaru, a hrozily jim kázeňské tresty 

několikadenního vězení. O dny strávené ve vězení se potom doba cvičení záložákům 

prodlužovala, na úkor jejich civilní dovolené. Z tohoto přístupu byli všichni záložáci dost 

zaražení a překvapivě vyplašený tramp si dokonce nechal před odchodem k veliteli 

útvaru oholit svůj knír, který na oficiálních fotografiích neměl. 

Už ale nevím, jak to vše nakonec dopadlo, protože ačkoliv měli všichni ostatní záložáci 

dobu cvičení stanovenou na 28 dní, já jsem měl na povolávacím rozkaze uvedenu dobu 

21 dní. Nechal jsem se proto nahlásit k veliteli roty, aby mě pustil domů v tomto termínu. 

Když jsem ale čekal s dalšími vojáky před dveřmi jeho kanceláře, vyšel ven, podíval se 

na mě a jen zavelel: „ Odchod a ostříhat!“  

Ostříhat se těsně před odchodem do civilu se mi ale nechtělo a tak jsem si propuštění 

zařídil přímo na velitelství posádky u proviantního náčelníka a ve středu 3. června 1970 

jsem odejel z tohoto cvičení domů. 

 

; 

 

 

 
 


